
 

Vedlegg 7.2 

 

 

 

Kriterier for prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2022-2023 
Vedtak årsmøte IRT 21. juni 2021 

 

Årsmøtet gir styret i Idrettsrådet i Trondheim fullmakt til å sette opp en prioriteringsliste til 

Trondheim kommune som kun omfatter idrettens behov for nye idrettsanlegg i Trondheim og 

forslag til hvordan anleggsbehovet bør realiseres. 

 

Anleggsbehovene samles og organiseres av idrettsrådet. Særkretsene bes årlig innen 1. 

september om å gjennomgå og melde inn sine anleggsbehov på vegne av sine klubber i 

Trondheim kommune. Behov for nye idrettsanlegg plasseres inn i prioriteringslisten.  

 

For idretter uten kretsledd bes forbund, eller i noen tilfeller enkeltklubber om å uttale seg, slik 

at alle idretter får anledning til å komme med sine behov. 

 

A. Følgende kriterier skal benyttes for anlegg som kommer med i listen 

1. Mindre idretter skal ivaretas slik at mangfold sikres. 

2. Anlegg skal være basert på et dokumentert/beskrevet behov fra idretten og 

anleggsbehovet skal bekreftes hvert år ved at idretten/særkretsen har alle sine behov 

med i sin prioriterte innmelding til idrettsrådet. 

3. Anlegg som legger til rette for mest mulig hverdagsaktivitet for barn, unge og 

breddeidrett skal prioriteres.  

4. Anlegg skal sees opp mot eksisterende anleggsdekning og forventet befolkningsvekst. 

5. Anleggsbehovene skal vurderes realisert tilknyttet skoleutbygging/renovering. 

6. Anleggsbehovene kan vurderes realisert i tilknytting til offentlige byggeprosjekt, 

eksempelvis helse- og velferdssenter, eller som interkommunale samarbeidsanlegg der 

anleggsbehovet vanskelig lar seg realisere i Trondheim. 

7. Det skal legges vekt på å slå sammen flere anleggsbehov i flerbruksanlegg. 

8. Anlegg til idretter som ikke får sine sesongbehov oppfylt skal prioriteres over anlegg 

til idretter som etterstreber dekket helårstilbud 

B. Den årlige rulleringen som angir prioritet i listen skal baseres på: 

1. Prioritering i forrige års liste. 

2. Anlegg for idretter som har vært på prioriteringslisten over lengre tid og dokumentert 

et kontinuerlig behov via idretten/særkretsen over lengre tid prioriteres opp. 

3. Eventuell endret prioritering fra idretten/særkretsen. 

4. Nye anleggsbehov eller anlegg som gagner idretten, men som ikke er initiert av en 

krets, plasseres inn i listen etter en totalvurdering av hvor stort behovet for anlegget er 

og hvor stor aktivitetsøkning anlegget vil føre til. 

5. Anlegg der planlegging og finansiering har kommet langt, og der det haster med å få 

anlegget realisert, vurderes prioritert opp. 

6. Anlegg som tildeles programsatsingsmidler med frist for realisering fra særforbund 

vurderes prioritert opp. 

7. Anlegg for idretter som mangler fasiliteter eller har problemer grunnet betydelig 

endring i anleggsdekning vurderes prioritert opp. 

 

Idrettsrådet gis fullmakt til fortløpende å vurdere omprioritering av anlegg, og å gi Trondheim 

kommune anbefalinger vedrørende oppståtte anleggsbehov/anleggsplaner. 

 

Forslag vedtak: 

Vedtas som foreslått. 


